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A analise de balanos como.
ferramenta na avaliaao do
desempenho empresarial e na

geraao de informaoes
Osir Afonso Tessari*

A contabilidade e urn instrumento fundamental para auxiliar a administra,ao
moderna, e tern como objetivo principal gerar informa,oes para embasar as
decisoes a serem tomadas. Para tal, identifica, registra, mensura, e
possibilita a antilise dos eventos economicos que alteram 0 patrimonio de uma
j

entidade. Uma organiza,ao que nao possua urn sistema conttibil, que seja
eficaz na evidencia,ao das reais oscila,oes de sua riqueza, nao estarti apta a
garantir sua continuidade.

Especificamente nesse artigo trataremos da antilise de balan,os atraves da

aplica,ao da tecnica de analise atraves de indices, conjugada corn indices
padroes que permitem uma adequada avalia,ao da situa,ao economico

financeira, proporcionando informaoes objetivas aos se us usuarios.

Palavras Chave

Analise de Balanos, Indices Economico-financeiros, Desempenho, Informaao.
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- - { Elaborac;ao das Demonstrat;6es cont.ibeis: estamos ensinando a pensar ontabilmente?'

1- Introduao

tabilidade.
Sobre isso, Iudicibus (1997, p. 19) cita:

o objetivo basico das demonstraiies con

tabeis e de apresentar informaiies uteis para
a tomada de decisiies. A informaao, para ser
vir, deve atender os interesses de quem toma

a decisao, nao importando 0 grau de conheci
mento contabil que 0 usuario da informaao
possua. A contabilidade, atraves das demons

"Nosso ponto de vista repousa mais na cons
tru(:QO de um "arquivo basico de jnformado
contabiI", que possa ser utilizado, de forma
{lexiveI, por varios usuarios, cada um com

enfases diferentes neste ou naquele tipo de
informaiio, neste ou naquele principio de
avaliado. porem extraidos todos os informes
do arquivo basico ou "data-base" estabeleci
do pela contabilidade".

traiies contabeis, muitas vezes nao e dara
suficiente para atender aos interesses dos mais

Diante dessa questao, buscamos na anali

diversos usuarios que necessitam da informa

se de balanos uma alternativa para esse pro

ao. Nesse sentido, a contabilidade possui uma

blema, considerando que as demonstraiies

gama de possibilidades corn vistas a atendi

contabeis, por si so,

mento das divers as necessidades de diferen

despercebidas pela falta de interpretaao por

tes usmirios interessados na informac;ao con

parte dos uswirios que, na maioria das vezes,

tabi\.

san leigos no assunto.

muitas vezes, passam

Dentre as diversas possibilidades de gera
ao de informaao podemos citar como exem

3 - Analise de Balanos 

plo: relatorios detalhados de custos, oramen

Conceituaao

tos, comparativos entre orado e realizado, flu
xos de caixa, pianos de investimentos e a ana

Para Iudicibus (1998, p. 20) a analise de

lise de balanos, entre outras, que tern por ob

balanos e definida como "a arte de saber ex

jetivo transformar em informaiies os elemen

trair relaroes liteis, para 0 objetivo economi

tos contidos nas demonstraiies contabeis.

co que tivermos em mente, dos relat6rios con

A analise de balanos, por sua vez, possui
algumas tecnicas que vem ao encontro da ne

tabeis tradicionais e de suas extensoes e deta.

lhamentos. se for 0 caso".

cessidade de gerar informaiies uteis para a

Assaf (1998, p. 48) concorda corn a ideia

tomada de decisiies como: analise vertical e

de que a analise de balanos e uma arte, pois

horizontal, analise do capital de giro, analise

apesar das tecnicas desenvolvidas, "nao hci

da alavancagem financeira, analise da DOAR e

nenhum criterio ou metodologia formal de

do fluxo de caixa, analise da taxa de retorno

analise validos nas diferemes situaroes e acei

do investimento, entre outros.

tos unanimemente pelos analistas".

2 - Os Usuarios das Informaoes
Contabeis.

ticularidades a serem consideradas coma os

Existe na analise de balanos algumas par

indicadores a serem utilizados, 0 conheci
menta tecnico, a experiencia e muitas vezes

Como usuario da informaao contabil po

a propria intuiao de quem esta realizando a

demos considerar qualquer pessoa que se uti

analise. Nesse sentido, uma analise submeti

liza dessa informaao para tomar decisao.

da a dais analistas, sempre havera espao

Resta sabermos que tipo de informaao e

para diferenas entre cada uma e certamente

util corn urn maior ou menor grau, para os

os resultados finais da analise dificilmente

usuarios das informaiies, geradas pela con-

seriam os mesmos.
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Waiter (1986, p. 60) tece as seguintes re
comendaoes sobre a analise de balanos
"0 objetivo da analise de relat6rios e demons
traroes contdbeis compreende a indicariio
de informaroes numericas, preferentemen
te, de dois DU mats periodos regulares, de
modo a auxiliar DU instrumentar os admi
nistradores, acionistas, cJientes, fornecedo
res, instituiroes {inanceiras. Governo, inves

tidores e outras pessoas interessadas em co
nhecer a situQriio da empresa DU tomar de

}-

das relaoes entre elementos patrimoniais,
economicos e financeiros contidos nos rela

torios e nas demonstraoes contabeis.
A analise de balanos e urn processo de
decomposi(:ao de urn todo (demonstra(:oes
contabeis) em partes menores para 0 enten

dimento do to do ou identificaao de suas ca
racteristicas positivas ou negativas.

A analise de balanos comea onde termi
na a contabilidade. Matarazzo (1998, p. 18)

cisoes".

deixa isso evidente, conforme se ve na tabela
Portanto, a analise compreende 0 estudo

a seguir:

SEQOENClA DO PROCESSO CONTABIL

Processo

Tl!cnicas de

Contabil

Analise

•

•
Tabela n.o 1

,

,

Para os leigos, as demonstraoes contabeis

a inumeras relaoes/indices, que, em funao

nao provocam nenhuma reaao quando lidas.

da grande quantidade, poderiam atrapalhar a

Ha a necessidade de transforma-las em elemen

analise.

tos que tenham uma capacidade de comunica
ao, que possam produzir reaoes e decisoes,

que possam causar urn efeito surpresa.

Sobre essa ideia, Matarazzo (1998, p. 154)
evidencia que:
"0 importante nao e 0 calculo de grande nu
mero de indices, mas de um conjunto de in

3 - A Aniilise Atraves de indices

dices que permita conhecer a situarao da em.

presa, segundo 0 grau de profundidade de
sejada da analise. "

Para Marion (1998, p. 455),
"Os indices sao relaoes que se estabelecem

entre duas

grandezas; facilitam sensivel

mente 0 trabalho do analista, uma vez que a

Assim, quanta mais se aumenta 0 mimero

de indices extraidos das demonstraoes con

apreciapio de cenas relaroes ou percentuais

tabeis, menos informaoes saD geradas em

e mais significativa (relevante) que a obser.

funao deste incremento. Matarazzo concluiu

vapio de montantes, por si s6."

A ideia fundamental dos indices e a de for
necer uma visao ampla da situaiio economi
co-financeira da empresa analisada.

Diante disso, podemos chegar, em funf;3.0

da grande quantidade de numeros e valores
que as demonstracoes contabeis apresentam,

que para se fazer uma analise adequada, nao
e necessario mais do que 11 indices que iden

tificam a situaao financeira e economica da
empresa.

Apresentamos a seguir a tabela resumo corn

os 11 indices que avaliam a situaao econo

mico-financeira, os quais utilizaremos neste
trabalho.
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_ -{ Elaboral;ao das Oemonsnac,;oes contabeis: estamos ensinando a pensar contabilmente?l
Tabela de indices

"

E

;:l
l!l

Ca itais de T efceiros

Panicl a ao de Ca itais de Terceiros

1.CT

2.PC Cl

Passivo

C m os\ ao do Endiv\damento

irculante

P.liu\do x100

Ca itais de Tercelros x. 100
P.LI uido

x 100

:l

3. AP Pl

ImobUiza ao do Patrimon\o U uido

A.tlvo Permanente

5

4. APjPl+ELP

Imobilizal;ao de Recursos nao Correntes

(Ativo Permanente) I lP Uquldo +




!ii
S. LG

Uquidez Geral

(Ativo Circulante + Realizavel a longo Prazo) /

6. Le

U uldez Corrente

Ativo Circulante

7. LS

Uquidez Seca

(Disponivet + Titulos a Receber + Outros Ativos

8. Vl AT

Giro do Ativo



::i

9.ll

L

Mar em li uida

iO.L

AT

Rentabilidade do Ativo

Vendas U uldas

uanto> Melhor

Passivo Circulante

de Rapida Conversibilldade) / Passivo Circulante



uanto < Melhor
Quanto < Melhor

Passivo Circulante + Exi ivel a Lon 0 Prazo

Q

::i

uanto < Melhor

Quanto < Melnor

Exlgive! alongo prazo) x 100

i:j
:;
Cl

--------

uanto> Melhor

Quanto >Melhor
uanto > Melhor

tivo
Vendas U uidas

uanto> Melhor

x 100

;;




11. lL!PL

Lucro U uido

Rentabilldade do Patrimonio Uquido

Ativo

x

uanto> Melhor

100

(Lucro Uquido I Patrimonio Uquido) x 100

Quanto > Melhor

Fonte:Analise Financeira de Balant;os - Dante C. Matarazzo (adaptada)

Tabela n. 2

4 - A Padronizaao das
Demonstraoes Contabeis.

f)

Facililar a intervenao do analisla corn
as demonslraoes financeiras da empre
sa analisada.

o objetivo da padronizaao das demons

Alem disso, e necessario ainda, reclassifi

trac;:oes contabeis e fazer corn que as mesmas

carmos alguns elemenlos que compoem as de

alendam as necessidades de analise e sejam

monslraoes conlabeis, que, segundo Marion

apresenladas de forma simples de visualizar

(1998, p. 454), "Siio alguns ajustes necessarios

e facil de enlender.

para melhorar a eficiencia da analise", sendo

Na verdade, a primeira padronizaao das
demonslraoes conlabeis e colocada pela Lei
6404/76, nos arligos 178, 179, 180, 181 e 182,
quando define os grupos e subgrupos e como

e 0 que devem ser apresenlados.

que, os principais, SaD os seguintes:

a)

Duplicalas desconladas - reclassifica
das no passivo circulante:

b) Despesas do exercicio seguinle - reclas

sificadas no palrimonio liquido;

Para Malarazzo (1998, p. 142) a padroniza

c) Resultados de Exercicios Fuluros - re

ao visa alender alguns objetivos e e feila pe

classificados no palrimonio liquido, se

los seguinles molivos:

nao houver risco de devoluao e no pas

a) Simplificaao das demonslraoes finan
ceiras.

b) Comparabilidade entre as demonslra

sivo circulanle ou exigi vel a longo pra
zo, se houver risco de devoluc;:ao, em
caso de nao eumprimenlo de conlralOS.

oes financeiras.

c) Adequaao aos objetivos da analise/re
classificaao.

5 - A Construao de Tabelas de
indices-Pad roes.

d) Precisao na classificaao das conlas.
e) Descoberta de erros.

Na verdade, os indiees-padrties, sao refe-
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rencials de comparaaa da empresa anallsada

f)

J--

Distribuir os indices em decis, corn 0

abjetiva de abter diversas escalas de

para cam um numero malar de empresas da
mesma rama de ativldade. Para Matarazza

avaliar;ao e 0 padrao em si, representa

(1998, p. 193),

da pela mediana;

"A Analtse de Balanros s6 adquire consisten

Para que possamos chegar aos decis e a

cia e objetividade quando os indices sao com

mediana, necessitamos do auxilio de metodos

parados com padroes ... "

estatisticos.

Segunda Stevenson (1981, p. 21), a media-

Para a elaboraao da tabela de indices-pa

na tem como caracteristica principal, "... divi

droes e necessario seguir os seguintes proce

dir um conjunto ordenado de dados em dois
grupoS iguais; a metade tera valores inferiO

dlmentos:

a) Classificaao e escolha de empresas que

atividade;

res tl mediana, a outra metade tera valores
superiores tl mediana." Com issa, ela permite
a camparaao de urn elementa aos demais ele
mentas da amastra, cam a possibilidade de se

monstraoes contabeis;

conhecer sua pasiao.
Enquanto a mediana divide a amostra em

atuam numa determlnada area geogra

flea e que exploram 0 mesmo ramo de
b) Padronizaao e reclassificaao das de
c) Calculo e extraao dos indices;

duas metades, os decis complementam essa

d) Agrupamento dos indices das diversas

divisao, distribuinda a amostra em partes que

empresas, segundo 0 tipo de indice;

representam 10% dos elementos trabalhados,

e) Classificar os indices em ordem cres

conforme segue;

cente;

TABELA DE INDICES-PAORAO DE 80 EMPRESAS DO RAMO TEXTIL DA REGIAO SUL - ANO 1

PL

225%

24 B'Jl

351%

ss 7%

6843%

2.PC CT

10%

27 B'Jl

353%

561%

100.0%

1-

3-

P Pl

015%

26%

325%

572%

2451%

4.

P Pl+ElP

015%

1%

435%

ss 5%

99,0%

01

38

065

077

099

6.lC

97

1 15

122

141

7-LS

040

091

039

5.lG

8.V

AT

022

9-L

-214

JO.llAT

.3G8%

." 0%

11- LljPL

-34.9%

-21,2%

.94%

140

234

I SI

257

741

106

120

161

471

T 23

217

253

T%

-08%

.60%

-

.

5%

-27%

4 1%

IT 4%

256%

.12,9%

-7,5%

27,3%

75,0%

200,S%

TAb.lg n.O 3
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TABELA DE iNDlCES-PADRAO DE BO EMPRESAS DO RAMO TEXTIL DA REGIAO SUL - ANO 2

2035%

3130%

55695

957%

1000%

1000%

1000%

954%

1116%

1202%

1645%

2141%

709%

760%

816%

931%

988%

049

069

095

107

1 17

1 25

081

106

111

1 17

1 28

1 51

193

019

048

063

077

087

104

1 23

127

1 56

068

088

1 53

190

2 17

301

500

541

9-ll Vl

-138%

-37%

-08%

01%

05%

11%

25%

32%

65%

10-llAT

-171%

-110%

-25%

05%

12%

41%

74%

107%

138%

11- ll/Pl

-36,9%

-16,9%

-5,0%

0,8%

6,4%

12,2%

27,4%

43.5%

67,8%

l-G Pl

320%

364%

2- PC CT

151%

292%

768%

3-AP Pl

347%

546%

4-AP Pl+ELP

347%

479%

5-LG

032

040

6-lC

042

7-lS

B-V

AT

4-

Tabela n.D 4

ao comportamental dos indices entre

Nas tabelas apresentadas anteriormente, os

varios exercicios, e

itens que esUio sombreados, correspond em,
supostamente, cl posic;ao relativa dos indices

c)

pela comparaao com indices de outras

da empresa em amilise em relac;ao as 80 em

empresas - indices-padrao - onde se

presas que estao servindo de comparac;ao.

compara realmente 0 desempenho da
empresa analisada frente aos seus con

6 - Avalia.;ao do desempenho
empresarial atraves da analise de
balan.;os.

conentes.

Na tabela a seguir, apresentamos uma si
mulaao com os indices extraidos das Demons
traoes Contabeis de uma determinada empre

Dessa forma, podemos avaliar 0 desempe

sa do ramo textil dos Anos 1 e 2, 0 dedi mais

nho das empresas, atraves dos seguintes ti

proximo enquadrado na tabela de indices-pa

pos basicos:

droes e a nota do indice conforme a posiao

a) pelo significado intrinseco onde se apli

em que cada um se enquadra na tabela, de

ca uma interpretaao de acordo com

acordo com 0 conceito "quanto maior melhor"

uma avaliaao conceitual de cada indi

para os indices de Iiquidez e rentabilidade e

ce,

b) pela comparaao ao tongo de varios

"quanto menor melhor" para os indices de
estrutura de capital, resultando com isso, a

exercicios onde se verifica, aJem da ava

nota media para os dois exercicios, obtida pela

liaao conceitual: a evoluao ou involu-

extraao da media simples,
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iNDICES FINANCEIROS E ECONOMICOS: POSIc;:iio, DECll MAIS PROXIMO E NOTA - ANO 1 e ANO 2

r

,

r
I
i

I

i
I


i

Tabela n.o 5

Desta forma, conjugando-se as tres formas

A contabilidade e 0 mecanismo disponivel

acima citadas, a Amilise de Balanos ad quire

ao usmirio da informaao, pois ela proporcio

consistencia e objetividade, proporcionando

na os elementos desejados atraves de uma

uma visualizaao mais clara do desempenho

vasta gama de op6es.

apresentado pela empresa.

A amilise de Balanos e uma das alternati

vas que 0 usmirio da informaao contabil tern

7 - Conclusao

a sua disposiao.
Corn a aplicaao de tecnicas de analise

Garantir a continuidade dos neg6cios em

atraves de indices torna-se possivel a evi

presarias na atualidade e urn desafio constan

denciaao de informa6es que possibilitam

te. A sobrevivencia das empresas depende di

a verificaao do desempenho economico-fi

retamente da qualidade da informaao e de

nanceiro obtido pela empresa, facilitando as

coma essa informaao e interpretada para a

decis6es dos interessados nas informa6es

tomada de decisao.

contabeis.
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